
 

Bàn ủi khô
 

Mặt đế DynaGlide

Chiều dài dây 1,8 m

Bàn ủi 1200 Watt

1200 Watt
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Mặt đế trượt tốt nhất
Về bàn ủi khô Philips

Affinia là bàn ủi khô mới của Philips với mặt đế DynaGlide, trượ t dễ dàng trên quần áo. Mặt đế với

đầu ủi mảnh, tay cầm thuận tiện và tính năng điều khiển nhiệ t độ nâng cao và thanh nhã giúp sử

dụng bàn ủi dễ dàng.

Trượt dễ  dàng trên mọi loại vả i

Mặt đế DynaGlide để  dễ dàng trượ t trên tất cả các loạ i vả i

Ủi thảnh thơ i

Đầu bàn ủ i nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủ i nhất

Rãnh cúc giúp ủ i nhanh dọc theo hàng cúc và đường nổ i

Tay cầm thuận tiện có vân để  cầm dễ dàng

Bộ cuộn dây để  dễ dàng bảo quản dây điện

Nhiều chức năng điều khiển

Điều khiển nhiệ t độ dễ dàng

Đèn báo nhiệ t độ chỉ báo khi bàn ủ i đủ  nóng
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Những nét chính

Mặt đế DynaGlide

Lớp phủ  DynaGlide là một trong những loạ i lớp phủ

mặt đế tốt nhất của Philips. Nó chống trầy xước tốt

hơn rất nhiều và nó trượ t tốt hơn mặt đế nhôm, vật

liệu chống dính hoặc gốm.

Đầu bàn ủi nhọn

Đầu bàn ủ i nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó

ủ i nhất, chẳng hạn như khi ủ i rãnh cúc, khi làm phẳng

nếp gấp và trên góc quần áo.

Rãnh cúc

Rãnh cúc giúp ủ i nhanh dọc theo hàng cúc và đường

nổ i.

Tay cầm thuận tiện

Vân trên tay cầm bàn ủ i rất thoả i mái và tiện dụng, để

tay bạn vừa khít và không bị trượ t trong khi ủ i.

Bảo quản dễ  dàng

Dây điện có thể  đượ c quấn xung quanh chân đế, cho

việc bảo quản thiết bị trở  nên dễ dàng.

Điều khiển nhiệ t độ dễ  dàng

Nút điều khiển nhiệ t độ nâng cao dễ vận hành và chính

xác. Bạn sẽ luôn có đượ c nhiệ t độ phù hợp cho quần

áo của bạn.

Đèn chỉ báo nhiệ t độ

Đèn báo nhiệ t độ sẽ sáng khi bàn ủ i nóng lên và tắt khi

nhiệ t độ mặt đế bàn ủ i đạt tới mức đượ c yêu cầu.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Nhiều chức năng điều khiển

Điều khiển nhiệ t độ dễ  dàng

Đèn chỉ báo nhiệ t độ

Ủi thảnh thơ i

Chiều dài dây: 1,8 m

Dễ  sử  dụng

Dễ  dàng cài đặt và bảo quản: Dễ dàng bảo quản dây

điện & ống

Dây điện bền bỉ

Tiếp cận những khu vực khó: Rãnh cúc

Tay cầm mềm

Ủi thẳng nếp nhăn dễ  dàng

Công suất: 1200 W

Mặt đế: DynaGlide
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